
É natural que nesse momento surjam dúvidas sobre como fazer 
com que esse retorno aconteça da forma mais segura para todos.

Planejar esse momento tem sido uma das principais atividades 
do nosso corpo diretivo ao longo dos últimos meses.

Mais do que adotar medidas de prevenção, o Band colocou em 
prática um grande projeto para oferecer os melhores cuidado para 

alunos, familiares e colaboradores.

Por isso, nos unimos a uma das maiores referências em saúde na 
América Latina, o Hospital Sírio-Libanês, para repensar todo o nosso 

funcionamento e adaptar o dia a dia do colégio às necessidades 
impostas pela pandemia.

Juntos, médicos, pesquisadores e profissionais do Band 
desenvolveram um dos mais modernos protocolos de segurança 
já vistos em uma escola. São iniciativas que compreendem toda 

a estrutura do colégio: da entrada dos alunos até o momento 
em que voltam para suas casas.

Algumas mudanças terão efeito imediato:

Além dessas mudanças, outras terão efeito mais duradouro, 
melhorando o cuidado com nossos alunos permanentemente.

É o caso do nosso ambulatório, que agora passa a ser gerenciado 
pelo Hospital Sírio-Libanês, que traz sua reconhecida qualidade 

e experiência em saúde para todos os atendimentos do dia a dia 
escolar.

Estamos prontos para receber vocês com toda a segurança 
necessária para continuar fazendo do Band um espaço 

de convivência e aprendizado fundamental na formação 
de milhares de pessoas.

Continuaremos atentos aos mais recentes estudos e descobertas 
para implementar novas iniciativas que possam contribuir ainda mais 

para a proteção e o cuidado de todos.

Afinal, como a gente costuma dizer por aqui:

• Criação de novos turnos ao longo do dia. O período será 
de 4 aulas por dia, reduzindo o número de pessoas no colégio 
ao mesmo tempo.

• Medição de temperatura de todas as pessoas na entrada.

• Novas sinalizações que organizam o fluxo para evitar 
aglomerações nos corredores e escadas.

• Maior espaço entre as carteiras e ventilação natural nas salas 
de aula.

• Demarcação de pontos de parada nos corredores e pátios 
para evitar formação de grupos e proximidade entre as pessoas. 

• Álcool em gel disponível em todas as salas, corredores 
e espaços do colégio.

Como
voltar?

Saiba o que o Band está fazendo 
pela segurança de todos.

quem vive para ensinar nunca
pode parar de aprender.


